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ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………                                                 …./…./201... 
 
ΤΑΞΗ  Γ΄ Οµάδα ……  Ονοµατ/µο µαθητ   ……………………………………………………… 
                                                                   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
   ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ  ΦΑΚΟΙ 
             

 
 
 
 
 
 
 
Όργανα - υλικά 
 
1.   Συγκλίνων φακός      Το πείραµα απαιτεί σχετική συσκότιση 
2.   Μετροταινία                                                          του χώρου 
3.   Τεµάχιο πλαστελίνης 
4.   Οθόνη προβολής 
5.   Κερί - σπίρτα 
 
Απαραίτητες γνώσεις 
 
                                                                                Στα διπλανά σχήµατα  φαίνεται η  διαδικασία     

για το γραφικό προσδιορισµό του πραγµατι-
κού ειδώλου ενός αντικειµένου ΑΑ΄  από ένα 
συγκλίνοντα φακό.  
Ε  είναι η κύρια εστία του φακού. 
Κ είναι το οπτικό κέντρο του φακού ( δεν 
εµφανίζεται στο σχήµα ). 
Η απόσταση ΕΚ ονοµάζεται εστιακή 
απόσταση του φακού  EK = f . 
AK  = α  είναι η απόσταση αντικειµένου-φακού 
 
IK = β  είναι η απόσταση ειδώλου-φακού 
 
Αν ΑΚ > f  τότε σχηµατίζεται πραγµατικό 
είδωλο ανεστραµµένο  
Αν ΑΚ < f  τότε σχηµατίζεται φανταστικό 
είδωλο όρθιο.  
Αν ΑΚ = f  τότε δεν σχηµατίζεται είδωλο , 
διότι οι ακτίνες συγκλίνουν στο άπειρο.   

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
1.   Παρατήρηση πραγµατικού ειδώλου 
 

Ανάβουµε το κερί  και τοποθετούµε το φακό στην  πλαστελίνη ώστε να είναι όρθιος, 
απέναντι από το κερί. Πίσω από το φακό τοποθετούµε την οθόνη. Τοποθετούµε το κερί σε 
διάφορες αποστάσεις και , µετακινώντας και την οθόνη, παρατηρούµε σ΄ αυτήν το είδωλο της 
φλόγας του.  
Καταγράφουµε τις παρατηρήσεις µας ως προς το µέγεθος και τη µορφή του ειδώλου για τις 
διάφορες αποστάσεις (s)  φακού - αντικειµένου.      

Στόχοι: 
 1.  Να παρατηρηθεί το πραγµατικό είδωλο φωτεινής πηγής, µέσω συγκλίνοντος φακού. 
 2.  Να παρατηρηθεί το φανταστικό είδωλο µέσω συγκλίνοντος φακού (διαδικασία ανάγνωσης. 
           3. Να  µετρηθεί η εστιακή απόσταση ( f )ενός φακού  και να  υπολογιστεί η ισχύς του ( 1/f ) 
 4.  Να υπολογιστεί η εστιακή απόσταση ( f ) του φακού, µέσω του τύπου των φακών, από τη 
µέτρηση των αποστάσεων s (φακού - αντικειµένου) και  s’  ( φακού – ειδώλου)  
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……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  Παρατήρηση φανταστικού  ειδώλου 
 
 Παίρνουµε το φακό στο χέρι µας και τον πλησιάζουµε στο φύλλο εργασίας για να 
διαβάσουµε , µέσα απ ΄αυτόν , το κείµενο. Τι παρατηρούµε ως προς το µέγεθος και τη µορφή 
των γραµµάτων του κειµένου ;  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  Μέτρηση εστιακής απόστασης f 
 
 Αποµακρύνουµε το κερί από το φακό σε απόσταση 2~3 µέτρα ( θεωρητικά στο άπειρο ) και 
σχηµατίζουµε το ευκρινές είδωλό του στην οθόνη. Μετράµε µε τη µετροταινία την απόσταση 
από το οπτικό κέντρο του φακού µέχρι την οθόνη. Αυτή θεωρούµε ως εστιακή απόσταση του 
φακού. Την καταγράφουµε . 
                                                       f = …….cm = ……m     
 
4.   Υπολογισµός εστιακής απόστασης γεωµετρικά 
 
Στο παρακάτω σχήµα θα προσπαθήσουµε να βρούµε το είδωλο ενός αντικειµένου γραφικά.  
Ανάλογα µε τον φακό που διαθέτουµε ορίζουµε και την κλίµακα του σχήµατος, µε τη βοήθεια 
των καθηγητών µας, ώστε  το αντικείµενο να βρίσκεται σε απόσταση από το φακό µεταξύ f  και  
2f .  Η παχιά γραµµή στο κέντρο παριστάνει το φακό, το όρθιο βέλος τη φλόγα και η οριζόντια 
παχιά γραµµή τον κύριο άξονα του φακού 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.  Πραγµατικό είδωλο συγκλίνοντα φακού .  Μέτρηση αποστάσεων  α και β   
      Στο πείραµα αυτό θα προσπαθήσουµε να επαληθεύσουµε την ορθότητα της γραφικής 
απεικόνισης που κάναµε προηγουµένως. 
      Τοποθετούµε το φακό σε απόσταση  α = …..  cm  , όση και στη γραφική απεικόνιση, από το 
αναµµένο κερί. Πίσω από το φακό τοποθετούµε την οθόνη για να παρατηρήσουµε πάνω της το  
(πραγµατικό ) είδωλο της φλόγας του κεριού. Μετακινούµε την οθόνη, ως προς το φακό, ώστε 
πάνω της να σχηµατιστεί καθαρό είδωλο της φλόγας.  Μετράµε την απόσταση ειδώλου – φακού    
                                                                β = …….cm.  
Συµφωνεί το πειραµατικό αποτέλεσµα µε το γραφικό ;  …………………………. 
     Το είδωλο είναι όρθιο ή ανεστραµµένο ;   ………………….. 
     Το είδωλο είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από τη φλόγα ; …………………….. 

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       


